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 نیکوال سرکوزی از ترور هوگو چاوز حمایت کرده بود

  منږخو. و: برگرفتھ از تارنمای شبکھ ولتر، برگردان از متن فرانسوی

  

 ٢٠١٣اول جنوری  | ونزویال کاراکاس | شبکھ ولتر

   

 
 

خانم ایریس واریال در صفحھ تویتر خویش اخراج یک تبعھ فرانسھ بنام فردریک لوران   وزیر امور عدلی ونزویال،

  .ش اعالم کردیاز کشور خو ٢٠١٢دسمبر  ٢٩اریخ بووکھ را بت

  

با مقادیر  ،اتباع جزایر دومینیکن ،با سھ تن دیگر ٢٠٠٩جون  ١٨ ، بتاریخ)گاه کنیدنعکس بھ (آقای بوکھ 

 پولیس علمی در آپارتمانی کھ موصوف بھ کرایھ گرفتھ بود، بھ مقدار .اسلحھ در کاراکاس بازداشت شده بود

میل تفنگ تھاجمی از جملھ پنج میل مجھز با دوربین، پنج میل با تجھیزات  ١٤، C4ی گرام مواد انفجار ۵٠٠

، کیبل ھای مخصوص، یازده عدد فیوز الکترونیک برای بمب، .)م. بی صدا(الیزری و یک میل با خپ کن 

دستگاه پایھ ، چار قبضھ تفنگجھ دستی مختلف، یازده خفیف میل ماشیندار ٣عدد مرمی مختلف،  ١٩٧٢١

میلی متری، دو  ١٢تفنگ شکاری  رادیویی، پنج میلمرکزی خابره، سھ پایھ تاکی واکی و یک پایھ مخابره م

واسکت ضد مرمی، ھفت جوره یونیفورم نظامی، ھشت دانھ نارنجک، یک ماسک گاز، یک برچھ نظامی و 

  .بود بدست آوردهقطی پودر باروت را  ١٩

 

.  در جریان محکمھ، آقای بوکھ اعتراف کرد کھ در اسراییل تعلیم دیده و اجنت دستگاه استخباراتی فرانسھ میباشد

 .سازماندھی میکرد را ھوگو چاوز ،علیھ رییس جمھور قانونی سوقصدیاو اعتراف کرد کھ 
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زندان خویش  دورهوف موص .زندان محکوم شده بودچار سال  بھ» داشتن سالح غیر مجاز«آقای بوکھ بھ جرم 

قاضی القضات، آقای یولیسمار جیمی، از سلول زندان بیرون  ٠٩۶ -١٢نظر بھ امریھ شماره . را سپری نمود

از » آسیب بھ امنیت ملی«قانون مھاجرت و امور خارجی ھا، بھ دلیل  ٤بند  ٣٩آورده شده و بر اساس ماده 

  .کشور اخراج گردید

 

 

  
 

 

 میدان این حقایق از جانب سخنگوی. ندمقامات ونزویال تا اکنون از افشای این مسئلھ خود داری نموده بود 

ای سن مربوط ناحیھ ھفتم شھر وزارت امور خارجھ فرانسھ کھ در میدان اورسای در ساحل چپ دری( اورسای

سفارت فرانسھ در کاراکاس از . آقای فیلیپ اللیو تایید گردیده است ،.)م. تکیھ بر ویکی پدیا. پاریس واقع است

 .خودداری نموددر زمینھ ھرنوع تبصره 
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  :ما بھ نتایج زیر رسیدیم ،قرار بررسی ھا

  .حمایت کرده بود ،ھوگو چاوز ،ریییس جمھور نیکوال سرکوزی از ترور ھمطراز خویش  -اول 

  .عملیات بھ شکست مواجھ شدآن  -دوم 

نیکوال سرکوزی جبران خساره قابل  زمامداریفرانسھ برای مسکوت نگھ داشتن این موضوع در دوره   - سوم

 .بود را متقبل شدهمالحظھ یی 
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